
VARČEVANJE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO - ENERGY SAVER ECO  

Živimo v času, ko je potrebno gledati na vsak evro. Zaradi tega vsak od nas išče možnosti kje bi lahko kaj 
privarčeval. Varčujemo lahko na različne načine in različnih področjih. Eden od področij oziroma možnosti 
varčevanja je zagotovo tudi racionalna raba energije. Nekaj denarja  bomo torej zagotovo prihranili, če bomo 
znižali naše račune za porabljeno energijo. Prav zaradi tega so različne reklame o velikih prihrankih energije 
in z njimi povezanimi znižanji računov za energijo, zelo mamljive.  
Pred kratkim se je na spletnih straneh pojavila reklama za  elektronsko napravo Tesla Saver ECO, ki po 
podatkih proizvajalca oziroma prodajalca omogoča prihranke električne energije od 35 do 50 %, odvisno od 
vrste električnega aparata, ki ga uporabljamo.  Uporaba naprave je zelo enostavna. Vtakniti jo moramo v eno 
od prostih vtičnic v hiši in bo poskrbela za neverjetno znižanje porabe. Napravo prodajajo po akcijski ceni 
39,99 evrov, kar je glede na prihranke, ki jih obljublja, zelo ugodno. Omenjeno reklamo na spletnih straneh 
sem si tudi sam ogledal. Nekaj izvlečkov iz reklame: 
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Zanimiv je tudi kratek video z merilnim instrumentom za meritev električnega toka pri razsvetljavi z varčno 
žarnico.  
V primeru NE uporabe Tesla Saver Eco kaže instrument večji odklon, kot v primeru  njegove uporabe. 
Navedeno  marsikoga prepriča, da bo v primeru manjšega odklona tudi račun za elektriko manjši. 
Žal trditve iz navedene reklame ne  držijo, kar pa pomeni, da tudi obljubljenih prihrankov ne bo. 
 
V idealiziranih primerih deli elektrotehnika porabnike električne energije na porabnike delovne in porabnike 
jalove energije. Porabniki jalove energije  se še delijo v porabnike induktivne in porabnike kapacitivne 
energije. Vedeti pa moramo, da v vsakdanji praksi idealnih električnih elementov ni. To pomeni, da pri 
vsakem porabniku delovne energije opazimo tudi neko jalovo komponento, enako pa pri vsakem porabniku 
jalove energije opazimo tudi neko delovno komponento. Med porabnike pretežno delovne energije spadajo 
uporovni porabniki, kot so  električni radiatorji, električni bojlerji, električna pečica z uporovnim grelcem, itd. 
Med porabnike induktivne energije spadajo elementi z navitjem, to so na primer dušilke, med porabnike 
kapacitivne energije pa uvrščamo kondenzatorje. Kot rečeno, idealnih elementov ni, zato ima na primer 
dušilka razen induktivnega karakterja še tudi ohmski in kapacitivni karakter. 
Ponudnik naprave v opisu na sliki 1 korektno pove, da gre za napravo, ki zmanjša obremenitev z 
odstranitvijo reaktivne komponente oziroma jalove energije. Vedeti moramo, da ima varčna žarnica pretežno 
induktivni karakter, kar pomeni, da porablja precejšnjo jalovo energijo. Zaradi tega teče tudi pretežno  jalov 
tok (induktivni tok). Merilec toka (ampermeter) pa kaže skupni tok, ki je geometrijska vsota delovne in jalove 
komponente toka. S priključitvijo Tesla Saver Pro  pride do kompezacije  jalove komponente toka, zaradi 
tega se pri nespremenjeni delovni komponenti, skupni tok zmanjša. Posledično pride tudi do manjšega 
odklona ampermetra. V kolikor bi ampermeter zamenjali z merilcem delovne moči (vatmeter) se odklon tega, 
s priključitvijo Tesla Saver Pro,  ne bi zmanjšal. 

Naša gospodinjstva so opremljena s števci delovne energije. To pomeni, da plačujemo le stroške porabljene 
delovne energije. Zaradi tega je kompenzacija porabljene jalove energije v naših gospodinjstvi s finančnega 
stališča nesmiselna.  Navedeno pa ne drži za industrijo! 

  

V naših gospodinjstvih je cela vrsta električnih porabnikov. Med večje štejemo pralne stroje, hladilnike, 
zamrzovalne skrinje in  tudi električne kuhalnike oziroma pečice. Zelo dobro bi bilo, če bi imeli kakšno 
čudežno napravo, ki bi njihovo porabo vsaj prepolovila. Že zdrava logika pa pove, da v oglasu ponujena 
naprava, dimenzij nekaj cm, tega ni zmožna storiti. Navedeno potrjuje tudi pogled v notranjost in  testiranje te 
čudežne škatle. Elementi, iz katerih je le-ta sestavljena in sama vezava teh elementov kaže, da ta naprava v 
nobenem primeru ne more zmanjšati porabe delovne energije.  



Dejstva, da ta naprava ne zmanjšuje porabe delovne energije, so potrdila  tudi testiranja, ki smo jih opravili 
že pred leti. Prvo testiranje je bilo opravljeno z meritvijo porabe električne energije ohmskega porabnika – 
električnega radiatorja, drugo pa z meritvijo porabe ohmsko induktivnega porabnika – sesalca prahu, s 
pomočjo preprostega merilnika porabe in merilca časa. Pri obeh porabnikih je bila merjena poraba delovne 
energije (plačujemo namreč porabljeno delovno energijo) najprej brez te čudežne naprave, potem pa še z 
njeno uporabo. 

 

Meritve so  pokazale, da poraba delovne energije pri uporabi omenjene naprave  ni bila nič manjša, kot pri 
meritvi brez nje. Celo več, pri uporabi te naprave je bila poraba nekoliko večja in to zaradi  porabe same 
»škatle«. Iz navedenega sledi, da omenjena naprava, namesto prihranka delovne energije, nekaj te celo 
porabi. 

Za zniževanje stroškov električne energije si moramo torej ubrati drugo pot. Navedel  bom le nekaj ukrepov.  

Stare aparate (starejše od 10 let), če se pokvarijo, ne popravljajmo, pač pa jih zamenjajmo z novimi - 
sodobnimi z energijskim razredom A+ ali še boljšim. Te naprave so od energetsko zastarelih nekoliko dražje, 
vendar se razlika v ceni povrne zaradi manjše porabe. 

Pri kuhanju namesto navadnih grelnih plošč uporabljajmo indukcijske kuhalne plošče, ki imajo za okoli 30% 
boljši izkoristek. Nekatere vrste jedi bomo  skuhali bistveno hitreje in ceneje, če bomo namesto navadnih 
loncev uporabljali lonec na povišan pritisk (ekonom lonec). 

Televizorje, računalnike in druge aparate, ki imajo možnost stand- by  delovanja, imejmo vklopljene le v 
času, ko jih dejansko uporabljamo, sicer pa jih izklopimo s stikalom na skupnem razdelilnem kablu.  

Namesto navadnih žarnic z žarilno nitko uporabljajmo energetsko varčne ali LED sijalke. Življenjska doba 
navadne žarnice je 1000 ur, varčna nam bo svetila 8000 ur, LED pa celo 30000 ur. Poraba varčne žarnice je 
pri enaki osvetljenosti za 5 krat manjša od porabe žarnice z žarilno nitko. 

V ENSVET pisarnah smo zbrali celo vrsto nasvetov – ukrepov za zniževanje porabe električne energije pri 
gospodinjskih opravilih. Gospodinje, ki vas to zanima, se oglasite! 

                                                                                                  mag. Evgen Gömbös udie, 041 354 919 

 

 


